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Abstrakt  

 

Bakalá�ská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického 

obytného domu ve Vladislavi. Projekt a p�ílohy jsou zpracovány dle sou�asn� platných 

zákon�, vyhlá�ek a norem. 

Obytný d�m le�í na parcele 500/51 v katastrálním území Vladislav. D�m je dvoupodla�ní. 

Rozm�ry domu jsou 13,1x8,35m. Zast�e�ení domu je �e�eno sedlovou st�echou. Objekt je 

navr�en ze systému Porotherm. Základové konstrukce tvo�í prostý beton C20/25 a podkladní 

betonová deska tlou�!ky 150mm. P�ilo�ená seminární práce se zabývá tématem st�nové 

obvodové systémy. 

 

Klí�ová slova 

Nízkoenergetický obytný d�m, betonové základy, systém Porotherm, d�ev�né schodi�t�, 

sedlová st�echa 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis focuses on the development of documentaion of a low energy 

detached house in Vladislav. The project as well as the addenda are elaborated with 

regard to contemporary legislature and standards. 

The house is located on plot number 500/51 in Vladislav area. The house has two floors. 

Dimensions of the house are 13,1x8,35m. The roof of the building is 

designed saddle roof. The house is performed from the systém Porotherm. The base structure 

consists of a plain concrete C20/25 concrete base slab thickness of 150 mm. 

The enclosed essay deals with the topic of wall circuit systems. 
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Low energy detached house, concrete foundations, systém Porotherm, wooden staircase, roof 

saddle 
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Úvod 

Bakalá�ská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického 

rodinného domu o dvou nadzemních podla�ích. Objekt se nachází na parcele 500/51 ve 

Vladislavi, katastrálním území Vladislav v kraji Vyso!ina. D"m byl navr�en v souladu se 

zadáním práce. 
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A.1 Identifika�ní údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavb#  
 

a) název stavby  
 Novostavba nízkoenergetického rodinného domu  
 

b) místo stavby  
 Vladislav p.è.: 500/51 

 675 01 Vladislav 

 k. ú. Vladislav 783 234 

 Stavba pro bydlení 
 Zas. Plocha: 110 m

2
 

 2 nadzemní podla�í,  
vý�ka k høebenu od 0,000 = 7,100 m 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
 

 Vojtìch Krátky 

 Vladislav 14 

 675 01, Vladislav 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 

a) jméno, pøíjmení,obchodní firma, IÈ, bylo-li pøidìleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IÈ, bylo-li 

pøidìleno, adresa sídla,  
 Lubomír Venhoda 

 14.3.1991 

 Bene�ova 510 

 674 01 Tøebíè 

 Tel.: 728 757 927 

b) jméno a pøíjmení hlavního projektanta vèetnì èísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Èeskou komorou architektù nebo Èeskou komorou 
autorizovaných in�enýrù a technikù èinných ve výstavbì, s vyznaèeným oborem, 
popøípadì specializací jeho autorizace,  

 Lubomír Venhoda 

 14.3.1991 

 Bene�ova 510 

 674 01 Tøebíè 

 Tel.: 728 757 927 

 

 

 

 



2 

 

A.2 Seznam vstupních podklad� 
 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatøeních, na jejich� základì byla stavba 
povolena (oznaèení stavebního úøadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a èíslo jednací rozhodnutí nebo opatøení),  
 

Stavba podléhá stavebnímu povolení 
Mìstský úøad Tøebíè, Radnická 29/1; 674 01 Tøebíè 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejím� základì 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádìní stavby  
 

Podkladem je pou�itá projektová dokumentace zpracovaná  

Lubomírem Venhodou 

 Zamìøení vý�ek provedla firma GeoVM. 
 

c) dal�í podklady 

 

Po�adavky stavebníka  
 

A.3 Údaje o území 
 

 

a) rozsah øe�eného území,  
 

Je zpracován ve výkresu situace C.2.1 

 

b) údaje o ochranì území podle jiných právních pøedpisù (památková rezervace, 
památková zóna zvlá�tì chránìné území, záplavové území apod.)  
 

Území stavby není chránìno podle jiných právních pøedpisù, nejedná se o 
památkovou rezervaci, památkovou zónu, a nele�í v záplavovém území apod.  

 

c) údaje o odtokových pomìrech  
 

Stavba je odvodnìna pomocí okapù, které jsou svedeny do kanalizaèního potrubí 
a akumulaèní nádoby 

 

d) údaje o souladu s územnì plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatøení, popøípadì nebyl-li vydán územní souhlas  
 

Stavba je navr�ena v souladu s územnì plánovací dokumentací. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veøejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popøípadì s regulaèním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pøípadì 
stavebních úprav podmiòujících zmìnu v u�ívání stavby údaje o jejím souladu s územnì 
plánovací dokumentací  
 

Není pøedmìtem PD, viz pøedcházející oddíl. 
 

f) údaje o dodr�ení obecných po�adavkù na vyu�ití území, 
  

V rámci PD byly dodr�eny obecné po�adavky na vyu�ití území 
 

g) údaje o splnìní po�adavkù dotèených orgánù,  
 

V rámci PD byly splnìny po�adavky dotèených orgánù 

 

h) seznam výjimek a úlevových øe�ení,  
 

Stavba si nevy�aduje �ádných výjimek a úlevových øe�ení 
 

i) seznam souvisejících a podmiòujících investic,  
 

Stavba si nevy�aduje �ádné podmiòující investice 

 

j) seznam pozemkù a staveb dotèených provádìním stavby (podle katastru nemovitostí).  
 

Sousední parcely viz výkres situace C.2.1 

 

 

A.4 Údaje o stavb� 
 

a) nová stavba nebo zmìna dokonèené stavby, 
  

Novostavba 

 

b) úèel u�ívání stavby,  
 

Stavba pro bydlení 
 

c) trvalá nebo doèasná stavba,  
 

Trvalá stavba  
 

d) údaje o ochranì stavby podle jiných právních pøedpisù (kulturní památka apod.),  
 

Stavba není chránìna podle jiných právních pøedpisù, nejedná se památkovou 
rezervaci, památkovou zónu a nele�í v záplavovém území apod.  
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e) údaje o dodr�ení technických po�adavkù na stavby a obecných technických 
po�adavkù zabezpeèujících bezbariérové u�ívání staveb,  
 

Stavba je navr�ena v souladu s obecnými po�adavky na výstavbu podle 
vyhlá�ek è.501/2006 Sb., è.268/2009 Sb. a è. 398/2009 Sb.  
VYHLÁ�KA �.268/2009 o technických po�adavcích na stavby  
§ 5  
(1) Stavby musí mít pøed vstupem rozptylovou plochu odpovídající druhu 

stavby. Øe�ení rozptylových ploch  
 

musí umo�nit plynulý a bezpeèný pøístup i odchod a rozptyl osob do okolí 
stavby.  

(2) Odstavná a parkovací stání se øe�í jako souèást stavby, nebo jako 
provoznì neoddìlitelná èást stavby,  
anebo na pozemku stavby, v soulad s normovými hodnotami, pokud tomu 
nebrání omezení  
vyplývající ze stanovených ochranných opatøení  
§ 6  
(1) Stavby podle druhu a potøeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo 
vodovod pro veøejnou potøebu a  
 

rozvod vody pro ha�ení po�árù a zaøízení pro zne�kodòování odpadních 
vod, sítì potøebných energií  
a na sítì elektronických komunikací.  
(2) Ka�dá pøípojka stavby na vodovod pro veøejnou potøebu a sítì 
potøebných energií musí být  
samostatnì uzavíratelná. Místa uzávìrù a vnìj�í odbìrná místa pro odbìr 
vody pro ha�ení musí být  
pøístupná a trvale oznaèená.  
(3) Stavby podle druhu a potøeby musí být napojeny na kanalizaci pro 
veøejnou potøebu, pokud je to technicky mo�né a ekonomicky pøijatelné.V 
opaèném pøípadì je nutno realizovat zaøízení pro zne�kodòování  
Anebo akumulaci odpadních vod.  
(4) Stavby, z nich� odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem 
atmosférických srá�ek (dále jen  
"srá�kové vody"), musí mít zaji�tìno jejich odvádìní, pokud nejsou 
srá�kové vody zadr�ovány pro  
Dal�í vyu�ití. Zneèi�tìní tìchto vod závadnými látkami nebo jejich 
nadmìrné mno�ství se øe�í vhodnými technickými opatøeními. Odvádìní 
srá�kových vod se zaji��uje pøednostnì zasakováním. Není-li mo�né 
zasakování, zaji��uje se jejich odvádìní do povrchových vod; pokud nelze 
srá�kové vody odvádìt samostatnì, odvádí se jednotnou kanalizací.  
(5) V�echny prostupy pøípojek nebo pøíslu�ného odbìrného technického 
zaøízení do stavby nebo její èásti, umístìné pod úrovní terénu, musí být 
øe�eny tak, aby byl znemo�nìn v pøípadì havárie plynového  
potrubí vnì objektu prùnik plynu do stavby.  
(6) Prostorové uspoøádání sítí technického vybavení jako soubìh nebo 
køí�ení jsou stanoveny normovými hodnotami. § 8  
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(1) Stavba musí být navr�ena a provedena tak, aby byla pøi respektování 
hospodárnosti vhodná pro urèené. Vyu�ití, a aby souèasnì splnila základní 
po�adavky, kterými jsou § 14  
(1) Stavba musí zaji��ovat, aby hluk a vibrace pùsobící na osoby a zvíøata 
byly na takové úrovni, která neohro�uje zdraví, zaruèí noèní klid a je 
vyhovující pro prostøedí s pobytem osob nebo zvíøat, a to i  
na sousedících pozemcích a stavbách.  
VYHLÁ�KA 398/2009 Sb. o obecných technických po�adavcích 
zabezpeèujících bezbariérové u�ívání staveb § 4  
(1) Chodníky, nástupi�tì veøejné dopravy, úrovòové i mimoúrovòové 
pøechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí 
umo�òovat samostatný, bezpeèný, snadný a plynulý pohyb  
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s 

ostatními chodci.  
(7) Výkopy a staveni�tì musí být zabezpeèeny tak, aby nebyly ohro�eny 
osoby s omezenou schopností  
 

pohybu nebo orientace ani jiné osoby.  
VYHLÁ�KA !.501/2006 Sb obecných po�adavcích na vyu�ívání území § 4  
(1) Plochy bydlení se obvykle samostatnì vymezují za úèelem zaji�tìní 

podmínek pro bydlení v kvalitním prostøedí, umo�òujícím neru�ený a 
bezpeèný pobyt a ka�dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost 
veøejných prostranství a obèanského vybavení. (2) Plochy bydlení 
zahrnují zpravidla pozemky bytových domù, pozemky rodinných domù, 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky 
veøejných prostranství. Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci lze do 
ploch bydlení zahrnout pouze tehdy, splòují-li podmínky podle § 20 
odst. 4 a 5. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího 
obèanského vybavení s výjimkou pozemkù pro budovy obchodního 
prodeje o výmìøe vìt�í ne� 1 000 m2. Souèástí plochy bydlení mohou 
být pozemky dal�ích staveb a zaøízení, které nesni�ují kvalitu prostøedí a 
pohodu bydlení ve vymezené plo�e, jsou sluèitelné s bydlením a slou�í 
zejména obyvatelùm v takto vymezené plo�e.  

§ 9  
(1) Plochy dopravní infrastruktury se obvykle samostatnì vymezují v 

pøípadech, kdy vyu�ití pozemkù dopravních staveb a zaøízení, zejména 
z dùvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivù, vyluèuje 
zaèlenìní takových pozemkù do ploch jiného zpùsobu vyu�ití, a dále 
tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zaji�tìní dopravní 
pøístupnosti, napøíklad ploch výroby, ploch obèanského vybavení pro 
maloobchodní prodej, ploch tì�by nerostù.  

(2) Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a 
zaøízení pozemních komunikací, drah, vodních cest, leti�� a jiných 
druhù dopravy. Plochy dopravní infrastruktury se zpravidla èlení na  

(3) Plochy silnièní dopravy zahrnují zpravidla silnièní pozemky3) dálnic, 
silnic I., II. a III. tøídy a místních komunikací I. a II. tøídy, výjimeènì 
té� místních komunikací III. tøídy, které nejsou zahrnuty do jiných 
ploch, vèetnì pozemkù, na kterých jsou umístìny souèásti komunikace, 
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napøíklad náspy, záøezy, opìrné zdi, mosty a doprovodné a izolaèní 
zelenì, a dále pozemky staveb dopravních zaøízení a dopravního 
vybavení, napøíklad autobusová nádra�í, terminály, odstavná stání pro 
autobusy a nákladní automobily, hromadné a øadové gará�e a odstavné 
a parkovací plochy, areály údr�by pozemních komunikací, èerpací 
stanice pohonných hmot. 

§ 10 

(1) Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatnì vymezují v 
pøípadech, kdy vyu�ití pozemkù pro tuto infrastrukturu vyluèuje jejich 
zaèlenìní do ploch jiného zpùsobu vyu�ití a kdy jiné vyu�ití tìchto 
pozemkù není mo�né. V ostatních pøípadech se v plochách jiného 
zpùsobu vyu�ití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury.  

(2) Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, 
staveb a s nimi provoznì související zaøízení technického vybavení, 
napøíklad vodovodù, vodojemù, kanalizace, èistíren odpadních vod, 
staveb a zaøízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických 
vedení, komunikaèních vedení veøejné komunikaèní sítì, 
elektronických komunikaèních zaøízení veøejné komunikaèní sítì a 
produktovody. Souèástí tìchto ploch mohou být i pozemky související 
dopravní infrastruktury.  

§ 13 

(1) Plochy vodní a vodohospodáøské se vymezují za úèelem zaji�tìní 
podmínek pro nakládání s vodami, ochranu pøed jejich �kodlivými 
úèinky a suchem, regulaci vodního re�imu území a plnìní dal�ích úèelù 
stanovených právními pøedpisy upravujícími problematiku na úseku 
vod a ochrany pøírody a krajiny. 

(2) Plochy vodní a vodohospodáøské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt 
vodních tokù6) a jiné pozemky urèené pro pøeva�ující vodohospodáøské 
vyu�ití.  

§ 20 

(1) V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti 
a charakter území je obecným po�adavkem takové vymezování 
pozemkù, stanovování podmínek jejich vyu�ívání a umis�ování staveb 
na nich, které nezhor�uje kvalitu prostøedí a hodnotu území. 

(2) Nevyplývá-li z územního plánu nìco jiného, lze vymezovat v 
zastavìném území pouze pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou 
rekreaci, pozemky veøejných prostranství, pozemky obèanského 
vybavení souvisejícího a sluèitelného s bydlením a nesni�ující jeho 
kvalitu a kvalitu prostøedí v zastavìném území a pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury. 

(3) Pozemek se v�dy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména 
velikostí, polohou, plo�ným a prostorovým uspoøádáním, umo�òoval 
vyu�ití pro navrhovaný úèel a byl dopravnì napojen na veøejnì 
pøístupnou pozemní komunikaci  

(4) Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] se v�dy 
vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, 
plo�ným a prostorovým uspoøádáním a základovými pomìry, 
umo�òoval umístìní, realizaci a u�ívání stavby pro navrhovaný úèel a 
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aby byl dopravnì napojen na kapacitnì vyhovující veøejnì pøístupnou 
pozemní komunikaci12). 

(5) Stavební pozemek se v�dy vymezuje tak, aby na nìm bylo vyøe�eno  
 a) umístìní odstavných a parkovacích stání pro úèel vyu�ití pozemku a 

u�ívání staveb na nìm umístìných v rozsahu po�adavkù pøíslu�né èeské 
technické normy pro navrhování místních komunikací, co� zaruèuje 
splnìní po�adavkù této vyhlá�ky, 

 b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvlá�tních pøedpisù13), 
které na pozemku vznikají jeho u�íváním nebo u�íváním staveb na nìm 
umístìných, 

 c) vsakování de��ových vod (§ 21 odst. 3) nebo jejich zdr�ení na pozemku 
v kapacitì 20 mm denního úhrnu srá�ek pøed jejich svedením do 
vodního toku èi do kanalizace pro veøejnou potøebu jednotné èi oddílné 
pro samostatný odvod de��ové vody14) veøejné de��ové nebo jednotné 
kanalizace.  

(6) Pøi vymezování stavebního pozemku nebo pøi zmìnì vyu�ití 
zastavìného stavebního pozemku lze prokázat splnìní po�adavkù 
odstavce 5 regulaèním plánem nebo dokumentací pro vydání územního 
rozhodnutí i s vyu�itím dal�ích pozemkù.  

(7) Ke ka�dé stavbì rodinného domu nebo stavbì pro rodinnou rekreaci 
nebo souvislé skupinì tìchto staveb musí vést zpevnìná pozemní 
komunikace3) �iroká nejménì 2,5 m a konèící nejdále 50 m od stavby. 

§ 21  
(1) Odstavná a parkovací stání pozemkù staveb pro bydlení nebo rodinnou 

rekreaci podle § 20 odst. 5 a 6 musejí být umístìna ve skuteèné 
docházkové vzdálenosti do 300 m, je-li to technicky mo�né. 

(2) U staveb pro rodinnou rekreaci je nutno umístit odstavné stání v poètu 1 
stání pro jednu stavbu.  

(3) Vsakování de��ových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splnìno 
[§ 20 odst. 5 písm. c)], jestli�e pomìr výmìry èásti pozemku schopné 
vsakování de��ové vody k celkové výmìøe pozemku èiní v pøípadì  

a) samostatnì stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci 
nejménì 0,4,  

b) øadového rodinného domu a bytového domu 0,3.  
(4) Na pozemcích staveb pro bydlení lze umístit stavbu bytovného nebo 

rodinného domu a dále stavby, terénní úpravy a zaøízení, nezbytné k 
bezpeènému u�ívání pozemkù, bezprostøednì související a podmiòující 
bydlení.  

(5) Na pozemku bytového domu lze dále umístit gará� a stavby a zaøízení 
uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 5, písm. d) bodì 5 
stavebního zákona.  

(6) Na pozemku rodinného domu lze dále umístit gará� a stavby a zaøízení 
uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) bodech 1, 4 a 5, písm. d) bodì 5 
stavebního zákona. Dále lze na pozemku rodinného domu umístit jednu 
stavbu pro podnikatelskou èinnost, odpovídající svými parametry § 104 
odst. 2 písm. d) stavebního zákona, není-li z prostorových a provozních 
dùvodù mo�no zabezpeèit uvedené funkce v rodinném domì.  
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(7) Na pozemku stavby rodinné rekreace lze umístit stavby a zaøízení 
uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) bodech 1, 4 a 5, písm. d) bodì 5 
stavebního zákona.  

§ 22  
(1)Nejmen�í �íøka veøejného prostranství, jeho� souèástí je pozemní 

komunikace zpøístupòující pozemek bytového domu, je 12 m. Pøi 
jednosmìrném provozu lze tuto �íøku sní�it a� na 10,5 m.  

(2) Nejmen�í �íøka veøejného prostranství, jeho� souèástí je pozemní 
komunikace zpøístupòující pozemek rodinného domu, je 8 m. Pøi 
jednosmìrném provozu lze tuto �íøku sní�it a� na 6,5 m.  

(3) Souèástí veøejného prostranství vymezeného podle odstavcù 1 a 2 je 
nejménì jeden pruh vyhrazený pro pì�í v minimální �íøce 2 m 
umo�òující bezbariérové u�ívání.  

(4) Pozemky veøejných prostranství urèených k u�ívání osobami uvedenými 
v § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona se v zastavitelných plochách 
vymezují o minimální rozloze 500 m2 a minimální �íøce 10 m ve 
vzájemných docházkových vzdálenostech 300 m. V odùvodnìných 
pøípadech se vymezují o minimální rozloze 1 000 m2 ve vzájemných 
docházkových vzdálenostech 600 m. Do této rozlohy se nezapoèítává 
dopravní prostor místní komunikace urèený pro odstavování a pohyb 
motorových vozidel. Tyto pozemky mohou být nahrazeny èástmi 
veøejnì pøístupných pozemkù staveb obèanského vybavení v pøilehlém 
území èi jinými veøejnými prostranstvími splòujícími tyto parametry.  

§ 23  
(1) Stavby podle druhu a potøeby se umis�ují tak, aby bylo umo�nìno jejich 

napojení na sítì technické infrastruktury2) a pozemní komunikace a aby 
jejich umístìní na pozemku umo�òovalo mimo ochranná pásma 
rozvodu energetických vedení pøístup po�ární techniky a provedení 
jejího zásahu. Pøipojení staveb na pozemní komunikace musí svými 
parametry, provedením a zpùsobem pøipojení vyhovovat po�adavkùm 
bezpeèného u�ívání staveb a bezpeèného a plynulého provozu na 
pøilehlých pozemních komunikacích15). Podle druhu a charakteru 
stavby musí pøipojení splòovat té� po�adavky na dopravní obslu�nost, 
parkování a pøístup po�ární techniky. 

(2) Stavby se umis�ují tak, aby stavba ani její èást nepøesahovala na 
sousední pozemek. Umístìním stavby nebo zmìnou stavby na hranici 
pozemkù nebo v její bezprostøední blízkosti nesmí být znemo�nìna 
zástavba sousedního pozemku.  

(3) Nástavba staveb [§ 2 odst. 5 písm. a) stavebního zákona] je nepøípustná 
tam, kde by mohlo navrhovanými úpravami dojít k naru�ení 
dochovaných historických, urbanistických a architektonických hodnot 
daného místa nebo k naru�ení architektonické jednoty celku, napøíklad 
souvislé zástavby v ulici.  

(4) Zmìnou stavby [§ 2 odst. 5 stavebního zákona] nesmí být naru�eny 
urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.  

(5) Mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zaøízení staveni�tì a 
pøipojení staveb na sítì technické infrastruktury2) a pozemní 
komunikace.  
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f) údaje o splnìní po�adavkù dotèených orgánù a po�adavkù vyplývajících z jiných 
právních pøedpisù  
 

aa) s ve�kerými odpady, které budou vznikat stavební èinností 
musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech 
,vèetnì popisù vydaných k jeho povolení-bude splnìno v rámci stavby  
ab) v rámci oznámení u�ívání stavby nebo pøed vydáním kolaudaèního 
souhlasu budou stavebnímu úøadu pøedlo�eny ve�keré doklady 
prokazující, �e s odpadem vznikajícího bìhem stavby bylo nakládáno 
zpùsobem,který je v souladu s pøedcházející podmínkou - bude splnìno 
v rámci stavby  
ac) zachované døeviny budou v nadzemní i podzemní èásti chránìny 
pøed po�kozováním a nièením, bude pøihlédnuto k ÈSN 83 9061 - 
splnìno  
ad) nesmí dojít ke kácení døevin v zájmu ochrany volnì �ijících ptákù � 

splnìno  
ae) realizací zámìru a jeho u�ívání nesmí dojít k zneèi�tìní podzemních 
ani povrchových a k zhor�ení odtokových pomìrù na pøedmìtné 
lokalitì � splnìno  
af) ve�keré manipulace s vodám závadnými látkami po dobu realizace 
zámìru musí být provádìny tak, aby bylo zabránìno ne�ádoucímu 
úniku závadných látek do pùdy nebo jejich ne�ádoucímu smísení s 
srá�kovými vodami bude � bude splnìno v rámci stavby  
ag) pro provoz vodních dìl bude zpracován provozní øád dle vyhlá�ky 
Ministerstva zemìdìlství è 216/2011 Sb. o nále�itostech manipulaèních 
øádù a provozních øádù vodních dìl, který bude pøedlo�en pøi podání 
�ádosti o kolaudaèní souhlas pro stavbu vodních dìl. � splnìno v stupni 
PD � DPS ah) srá�kové vody je nutno likvidovat nezávadným 
zpùsobem tak, aby nedo�lo k negativním vlivùm dotèení práv a právem 
chránìných zájmù vlastníkù okolních nemovitostí, zejména podmáèení 
sousedních pozemkù  
ach) pøi pøípadném poru�ení melioraèního zaøízení pøi provádìní stavby 
musí být provedena obnova a pøelo�ení melioraèního zaøízení tak, aby 
nedocházelo k zatápìní pozemkù  
bez pøipomínek pouze doporuèení a upozornìní, které je respektováno a 
to vèetnì napojení veøejného osvìtlení z distribuce ÈEZ a to v pøípadì, 
�e nebude pøedána do správy mìstského obvodu.  
d) Útvar hlavního architekta- odbor památkové péèe  
pøedmìt �ádosti není kulturní památkou,nele�í v památkové zónì a 
tudí� se na nìj nevztahují ustanovení zákona è. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péèi v platném znìní � souhlasné stanovisko  

 

g) seznam výjimek a úlevových øe�ení,  
Stavba nemá �ádné výjimky a úlevové øe�ení  

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavìná plocha, obestavìný prostor, u�itná plocha, 
poèet funkèních jednotek a jejich velikosti, poèet u�ivatelù / pracovníkù apod.),  
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Zastavìná plocha èinní 110 m
2
, obestavìný prostor 540 m

3, u�itná plocha 149 
m

2
 

 

i) základní bilance stavby (potøeby a spotøeby médií a hmot,hospodaøení s de��ovou 
vodou, celkové produkované mno�ství a druhy odpadù a emisí, tøída energetické 
nároènosti budov apod.),  
 

Odpadní vody budou odvádìny do veøejné kanalizace. 
 

j) základní pøedpoklady výstavby (èasové údaje o realizaci stavby, èlenìní na etapy), 
  

Stavba má jeden objekt. Pøedpokládané zapoèetí stavby je 1.3.2016 a ukonèení 
se pøedpokládá 30.4.2017 

 

k) orientaèní náklady stavby.  

Orientaèní náklady stavby jsou 2 500 000 Kè s DPH 21% 

 

 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 
 

Stavbu lze rozèlenit: 

SO 01 rodinný dùm 

SO 02 zpevnìné plochy 

SO 03 terénní úpravy 

SO 04 kanalizaèní pøípojka 

SO 05 vodovodní pøípojka 

SO 06 elektrická pøípojka 

SO 07 plynová pøípojka 

Technická a technologická zaøízení se zde nevyskytují. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Tøebíèí dne 23.5.2014 

  

Zpracoval: Lubomír Venhoda  

 



VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN! 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

BAKALÁ!SKÁ PRÁCE  

BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   LUBOMÍR VENHODA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. JI"Í SEDLÁK, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO�2014�������������������

 



1 

 

 
 

 

B.1  POPIS ÚZEMÍ VÝSTAVBY 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Projektem øe�ený pozemek st.p.è500/51 v k.ú. Vladislav, okr. Tøebíè. Okolí parcely 

tvoøí pole a zástavba rodinných domù. Pøístupný je v souèasnosti z místní komunikace 

311, komunikace III. tøídy èísla  
 

 

b) Výèet a závìry provedených prùzkumù 

 

Na místì byl proveden radonový prùzkum. 

 

c) Stávající ochranná a bezpeènostní pásma 

 

Stávající ochranná a bezpeènostní pásma jsou stanovena pøíslu�nými správci sítí a 

dotèenými orgány v jednotlivých vyjádøeních, která jsou pøilo�ena v dokladové èásti. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové pomìry v území 
 

Stavba bìhem svého u�ívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou 

nebudou naru�eny stávající odtokové pomìry daného území. 
 

f) Po�adavky na asanace, demolice, kácení døevin 

 

Na pozemku se nevyskytují vzrostlé stromy. Kolem dotèeného objektu je zpevnìná 
asfaltová plocha. 
 

g)  Po�adavky na maximální zábory zemìdìlského pùdního fondu nebo 
pozemkù urèených k plnìní funkce lesa (doèasné / trvalé) 

 

Zábory pùdy nejsou pøedmìtem dokumentace. 
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h)  Územnì technické podmínky � napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Lokalita je obslu�ná po místní zpevnìné komunikaci na p.p.è. v k.ú. Vladislav. 

Technická infrastruktura je zaji�tìna tìmito in�enýrskými sítìmi: elektro vedení NN 

 (EON, a.s.), telekomunikaèní sítì (Telefónica Czech Republic, a.s.), STL 

plynovod (RWE Distribuèní slu�by, s.r.o.), kanalizace a vodovod (mìstys Vladislav) 

 

i) Vìcné a èasové vazby stavby, podmiòující, vyvolané, související investice 

 

V dobì zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané �ádné investice. 
 

B.2 CELKOVÝ  POPIS  STAVBY 
 

B.2.1 Ú!el u�ívání stavby, základní kapacity funk!ních jednotek 

 

Úèel stavby: Stavba pro bydlení 
Poèet obyvatelù:  4 osob 

U�itná plocha nových prostor: 149 m2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické "e�ení 
 

a) Urbanistické øe�ení 
 

Navr�ené øe�ení vychází z umístìní souèasných staveb na pozemku, stávajících 

urbanistických vazeb (pøístupù a návazností) a po�adavkù stavebníka. Pøíjezd 

k øe�enému objektu, je umo�nìn stávajícím sjezdem na silnici III. Tøídy 36049 

 

b) Architektonické øe�ení 
 

Vzhled objektu je øe�en do tvarù stávající zástavby, se sedlovou støechou, dle pøání 
investora. Objekt má 2 nadzemní podla�í 
 

B.2.3 Celkové provozní "e�ení, technologie výroby 

 

Pøístup a pøíjezd ke stavbì bude zaji�tìn od severu. Vstup do objektu je zaji�tìn od 

severu. 

 

B.2.4 Bezbariérové u�ívání stavby 

 

Tento typ objektu nevy�aduje plnit po�adavky na u�ívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Objekt není bezbariérovì pøístupný. 
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B.2.5 Bezpe�nost p�i!u�ívání!stavby 

 

Stavba je navr�ena a bude provedena takovým zpùsobem, aby pøi jejím u�ívání nebo 

provozu nevznikalo nepøijatelné nebezpeèí nehod nebo po�kození, napø. 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranìní 
výbuchem a vloupání. Bìhem u�ívání stavby budou dodr�eny ve�keré pøíslu�né 

legislativní pøedpisy. 
 

B.2.6 Základní charakteristiky objekt� 

 

a) Stavební øe�ení 
 

Vnitøní dispozièní øe�ení bytù navrhl investor s projektantem dle vlastních potøeb. 

. 

 

b) Konstrukèní a materiálové øe�ení 
 

Objekt bude zdìný ze systému porotherm, døevìná okna, tepelná izolace minerální vata 
a polystyrén. 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Ve�keré stavební dílce jsou tradièních materiálù, rozmìrù a technologií. Statická 

únosnost stavebních materiálù je garantována výrobcem systému. 
 

B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických za!ízení 
 

a) Technické zaøízení 
 

Objekt bude napojen zemním vedením na distribuèní sí� nízkého napìtí 
pøípojkou. Pitnou vodou je objekt zásoben z veøejného zdroje a studny. Likvidace 

spla�kových vod bude øe�ena napojením na veøejnou kanalizaci. Likvidace de��ových 

vod je øe�ena napojením do vlastní akumulaèní nádoby, s pozdìj�ím vyu�itím de��ové 
vody na závlahu. Plyn bude do objektu zaveden ze stávajícího plynového vedení. 
Objekt bude vytápìn pomocí plynového kotle. Teplá voda bude ohøívána pomocí el. 

kotle o objemu 80l. 

 

b) Výèet technických a technologických zaøízení 
 

Jednotlivá technická zaøízení jsou zakreslena a blí�e popsána v dílèích èástech 

projektové dokumentace. 
 

B.2.8 Po�árn� bezpe#ností !e�ení 
 

Viz samostatná èást dokumentace D Po�árnì bezpeènostní øe�ení. 
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B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

 

a) Kritéria tepelnì technického hodnocení 
 

Viz samostatná èást dokumentace C.1.4 a C.3.1 

 

c) Posouzení vyu�ití alternativních zdrojù energií 
 

Není øe�eno 

 

B.2.10 Hygienické po�adavky na stavby, po�adavky na pracovní a komunální 
prost!edí 
 

Vìtrání prostor v objektu bude zaji�tìno pøirozené otevíratelnými okny a dveømi bez 

pou�ití VZT a klimatizaèní jednotky.  
 Denní osvìtlení a proslunìní bude zaji�tìno navr�enými prosklenými plochami výplní 
otvorù. Umìlé osvìtlení bude zaji�tìno jednotlivými svítidly dle výbìru stavebníka a 
projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován �ádný podstatný 
zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhor�it souèasné hlukové pomìry pro okolí. Stavba 
bude zaji��ovat, aby hluk a vibrace pùsobící na u�ivatele byla na úrovni, která 
neohro�uje zdraví a bude vyhovující pro dané prostøedí a pracovi�tì. 
 

B.2.11 Ochrana stavby p!ed negativními ú�inky vn#j�ího prost!edí 
 

a) Ochrana pøed pronikáním radonu z podlo�í 
 

Na staveni�ti bylo provedeno radonové mìøení. 
 

b) Ochrana pøed bludnými proudy 

Korozní prùzkum a monitoring bludných proudù nebyl proveden. Významné namáhání 
bludnými proudy se nepøedpokládá. 
 

c) Ochrana pøed technikou seizmicitou 

 

Namáhání technickou seizmicitou (napø. trhacími pracemi, dopravou, prùmyslovou 

èinností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepøedpokládá, 
konkrétní ochrana není øe�ena. 
 

d) Ochrana pøed hlukem 

 

Vzhledem k umístìní stavby v obytné zónì není potøeba øe�it zvlá�tní ochranu 

budoucích vnitøních prostor objektu pøed zdrojem vnìj�ího hluku a postaèí útlum 

u�itých konstrukcí. V navrhovaném objektu nebude instalován �ádný zdroj vibrací a 

hluku. 

 

e) Protipovodòová opatøení 
 

Stavbou nevznikají nová protipovodòová opatøení. 
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f) Ostatní úèinky 

 

Vlivùm zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navr�eným 

hydroizolaèním souvrstvím, vlivùm atmosférickým a chemickým navr�enými 
obvodovými konstrukcemi a støechou. 
 

B.3 P�IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Napojení na technickou infrastrukturu je øe�eno v projektové dokumentaci ve výkresu 
situace C.2.1 

 

b) Pøipojovací rozmìry, výkonové kapacity a délky 

 

Pøipojovací rozmìry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v jednotlivých èástech 

dokumentace � Elektroinstalace, Zdravotnì technické instalace. 

 

 

B.4 DOPRAVNÍ �E�ENÍ 
 

a) Popis dopravního øe�ení 
 

Dopravní øe�ení a napojení na komunikaci je øe�eno ve výkresu situace C.2.1 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Lokalita je obslu�ná od severu po místní zpevnìné komunikaci III.kategorie. 

 

c) Doprava v klidu 

 

Na pozemku stavebníka je umo�nìno stání osobních automobilù pro náv�tìvy. 
Parkování je øe�eno pomocí zpevnìné plochy 

 

d) Pì�í a cyklistické stezky 

 

Pì�í a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotèeny. 
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B.5 �E�ENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 
 

a) Terénní úpravy 

 

Bude upraveno dle architektonické studie zahrady pøilo�ené u projektové dokumentace. 

 

b) Pou�ité vegetaèní prvky 

 

Vegetace zùstává stávající a nová vegetace je øe�ena v architektonické studii zahrady 
pøilo�ené u projektové dokumentace. 
 

c) Biotechnická opatøení 
 

Není pøedmìtem dokumentace. 

 

 

B.6 POPIS VLIV� STAVBY NA �IVOTNÍ PROST�EDÍ A JEHO 

OCHRANU 
 

a) Vliv na �ivotní prostøedí 
 

Stavba svým provozem nijak negativnì neovlivní �ivotní prostøedí v okolí.  
 

b) Vliv na pøírodu a krajinu 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na pøírodu a krajinu. 

 

c) Vliv na soustavu chránìných území Natura 2000 

 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptaèí oblasti pod 

ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chránìných území 
Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednìní podmínek ze závìrù zji��ovacího øízení nebo stanoviska EIA 

 

Zji��ovací øízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepo�aduje. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpeènostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

 ochrany podle jiných právních pøedpisù 

 

Není pøedmìtem dokumentace 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Objekt není urèen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v pøípadì ohro�ení budou 

vyu�ívat místní systém ochrany obyvatelstva. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) Potøeby a spotøeby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji�tìní 
 

Staveni�tì bude zaji�tìno dodávkou elektrické energie ze zhotoveného jistièe, voda 
bude vyu�ívána z vlastního zdroje. Dodavatel stavby si smluvnì zajistí po�adovaný 
odbìr energií a 

dohodne detailní zpùsob staveni�tního odbìru se stavebníkem, pøípadnì i s 

pøíslu�ným správcem sítì. 
 

b) Odvodnìní staveni�tì 

 

Odvodnìní staveni�tì bude øe�eno do záchytné studny pro de��ovou vodu umístìnou pøi 
ji�ní stranì pozemku dle výkresu situace. 
 

c) Napojení staveni�tì na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

d)  

Pro odbìr elektøiny bìhem stavby bude zøízen nový elektromìrový rozvadìè. 
Zásobování stavby bude zaji�tìno po místní komunikaci III.kategorie. 

 

e) Vliv provádìní stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Pøi realizaci stavby je potøeba minimalizovat dopady na okolí staveni�tì z hlediska 

hluku, vibrací, pra�nosti apod. 
 

f) Ochrana okolí staveni�tì a po�adavky na související asanace, demolice, 
kácení døevin 

Pokud není staveni�tì zaji�tìno jiným zpùsobem, musí být oploceno v zastavìném 

území obce souvislým oplocením vý�ky minimálnì 1,8 m tak, aby byla zaji�tìna 

ochrana staveni�tì a byl oddìlen prostor staveni�tì od okolí. Pro ochranu okolí 
stavby z hlediska hlukových pomìrù je potøeba dùslednì postupovat podle naøízení 
vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mìní naøízení vlády è. 502/2000 Sb. o ochranì 

zdraví pøed nebezpeènými úèinky hluku a vibrací, uveøejnìné ve sbírce zákonù ÈR è. 
88/2004 Sb. a zejména § 11 � Hluk v chránìném venkovním prostoru, v chránìných 

vnitøních prostorech staveb a v chránìných venkovních prostorech staveb a § 12 � 

Nejvy��í pøípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, �e se 

jedná o realizaci jednoduché stavby a pøi stavbì budou pou�ity bì�né drobné 

stavební elektrické stroje a ruèní náøadí, které splòují vý�e uvedené akustické 

po�adavky (napø. míchaèka, vrtaèka, el. kompresor) a pracovní doba, pøi provádìní 
stavby, bude v èasovém rozmezí dle vý�e uvedeného pøedpisu, budou po�adavky na 

nejvy��í pøípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle pøíslu�ného pøedpisu 

splnìny. Skladovaný pra�ný materiál bude øádnì zakryt a pøi manipulaci s ním bude 

pokud mo�no zkrápìn vodou, aby se zamezilo nadmìrné pra�nosti. Dopravní 
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prostøedky musí mít lo�nou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavøeny. 
Zároveò budou pøi odjezdu na veøejnou komunikaci oèi�tìny. 
Odpady, které vzniknou pøi výstavbì, budou likvidovány v souladu se zákonem 

è.154/2010 Sb. o odpadech, jeho provádìcími pøedpisy a pøedpisy s ním 

souvisejícími (vyhlá�ka M�P è. 381/2001, 383/2001). Pøi ve�kerých pracích je nutno 

dodr�ovat bezpeènostní pøedpisy, zejména vyhl.è. 591/2006 Sb. o bli��ích 

minimálních po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích. 
Staveni�tì se musí zaøídit, uspoøádat a vybavit pøísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla øádnì a bezpeènì provádìt. 
 

 

g) Maximální zábory pro staveni�tì (doèasné / trvalé) 
 

Trvalý zábor staveni�tì je vymezen vnìj�ími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li 

to nutné, vzniknou doèasné zábory na pøilehlých okolních pozemcích, zejména 

bìhem napojování pøípojek. Doèasné zábory budou co nejmen�ího rozsahu po dobu 

nezbytnì nutnou a budou pøedem domluveny s pøíslu�ným vlastníkem pozemku a 

správcem sítì. 
 

h) Maximální produkované mno�ství a druhy odpadù a emisí pøi výstavbì, jejich 

Likvidace 

 

Odpady, které vzniknou pøi stavbì, budou v souladu se zákonem è.154/2010 Sb. o 

odpadech, jeho provádìcími pøedpisy a pøedpisy s ním souvisejícími likvidovány na 

stavbì, odvozem do sbìrných surovin nebo na skládku k tomu urèenou. 
17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 02 01 døevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 04 05 �elezo/ocel O 

17 05 01 zemina/kameny O 

17 09 04 smìsný stavební a demolièní odpad O 

 

i) Bilance zemních prací, po�adavky na pøísun nebo deponie zemin 

 

Zemní práce budou provádìny v potøebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a pøípojek. Pøedbì�nì se nepøedpokládá nutnost pøísunu nebo deponie 

zeminy. Výkopek ze základù bude znovu pou�it na násypy kolem stavby. 
 

j) Ochrana �ivotního prostøedí pøi výstavbì 

 

Pøi provádìní stavby se musí brát v úvahu okolní prostøedí. Je nutné dodr�ovat 
v�echny pøedpisy a vyhlá�ky týkající se provádìní staveb a ochrany �ivotního 

prostøedí a dále pøedpisy o bezpeènosti práce. V prùbìhu realizace budou vznikat 
bì�né staveni�tní odpady, které budou odvá�eny na øízené skládky k tomu urèené. 
Realizaèní firma nebo osoby anga�ované v realizaci stavby budou u�ívat mobilní 
WC. S ve�kerými odpady, které vzniknou pøi výstavbì a provozu objektu, bude 
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nakládáno v souladu se zákonem è. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho provádìcími 
pøedpisy a pøedpisy souvisejícími vyhlá�ka M�P è. 381/2001 Sb. a è. 383/2001 Sb. 
Stavební su� a dal�í odpady, které je mo�no recyklovat budou recyklovány u 

pøíslu�né odborné firmy. Obaly stavebních materiálù budou odvá�eny na øízené 

skládky k tomu urèené. Dopravní prostøedky musí mít lo�nou plochu zakrytu plachtou 

nebo musí být uzavøeny. Zároveò budou dopravní prostøedky pøi odjezdu na veøejnou 

komunikaci oèi�tìny. Skladovaný pra�ný materiál bude øádnì zakryt a pøi manipulaci 
s ním bude pokud mo�no zkrápìn vodou, aby se zamezilo nadmìrné pra�nosti. 
 

k) Zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na staveni�ti, posouzení 
 potøeby koordinátora bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci podle jiných 

 právních pøedpisù 

 

Pøi provádìní stavebních a montá�ních prací musí být dodr�eny ve�keré platné 

bezpeènostní pøedpisy v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pracovníkù 

dodavatele, zejména základní vyhlá�ka 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních 

po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích a dal�í platné 

normy pro provádìní staveb. Tato podmínka se vztahuje rovnì� na smluvní partnery 

dodavatele, investora a dal�í osoby, oprávnìné zdr�ovat se na stavbì. Dále musí být 
dodr�eny obecnì platné pøedpisy, normy pro pou�ití stavebních materiálù a 

provádìní stavebních prací a dal�í pøípadné dohodnuté podmínky ve smlouvì o 

dodávce stavebních prací tak, aby nedo�lo k ohro�ení práv a majetku a práce byly 

provádìny úèelnì a hospodárnì. Pøi manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel 
dohled vy�kolené osoby. Výkop realizovaný v zastavìné èásti a na veøejných 

prostranstvích, musí být zaji�tìn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stìny 

výkopù provádìné ruènì musí být zaji�tìny pa�ením, pokud je hloubka výkopu hlub�í 
ne� 1,5 m. Vzniknou-li hlub�í výkopy mimo vlastní staveni�tì (napø. bìhem 

napojování navrhované komunikace nebo bìhem budování pøípojek), dodavatel 
stavby je musí zabezpeèit v souladu s pøíslu�nými bezpeènostními pøedpisy. Pøi práci 
na svahu ve sklonu min 2:1 a vý�ce svahu 3 m, musí být provedena pøíslu�ná 

opatøení k zamezení sklouznutí materiálù a pracovníkù po svahu výkopu. Pracující 
musí být vybaveni ochrannými pomùckami (ochranné pøilby, rukavice, respirátory 

apod.), potøebným náøadím a pro�koleni z bezpeènostních pøedpisù. Zaøízení 
staveni�tì bude souèástí uzavøeného areálu, který bude oplocen popø. jinak zaji�tìn. 
Veøejnost do bezprostøední blízkosti stavby nebude mít pøístup. V�echny vstupy na 

staveni�tì musí být oznaèeny bezpeènostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 
 

l) Úprava pro bezbariérové u�ívání výstavbou dotèených staveb 

 

Stavbou nevznikají po�adavky na úpravu staveni�tì a okolí pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotèeny stavby urèené pro 

bezbariérové u�ívání. 
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m) Zásady pro dopravní in�enýrská opatøení 
 

Pøi zásobování staveni�tì bude respektován provoz veøejné dopravy a chodcù. 
Stavbou nebudou vznikat zvlá�tní dopravnì in�enýrská opatøení. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádìní stavby 

Stavba se nenachází v záplavovém území �ádného vodního toku. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílèí termíny 

 

Doba výstavby se pøedpokládá v trvání cca 12 mìsícù po zapoèetí stavby. Stavba 

není èlenìna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 
Navr�ená stavba i ostatní úpravy na pozemku pøedpokládají bì�ný postup výstavby: 
- zemní práce 

- hrubá stavba  
- montá� výplní 
- vnitøní kompletace 

- kompletace vnitøních rozvodù 

- dokonèovací stavební práce 

- okolní zpevnìné plochy 
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1 Ú�el objektu 

 
Jedná se o obytný dùm, který bude trvale slou�it k bydlení ètyøèlenné rodiny. 

 

2 Zásady architektonického, dispozi�ního a výtvarného 
�e�ení vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn! �e�ení 
p�ístupu a u�ívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu 

 
Jedná se o novostavbu rodinného domu se 1 nadzemním  podla�ím a sedlovou 

støechou. Urbanistické øe�ení domu vychází z tvaru pozemku a okolní zástavby 

domù. Vstup na pozemek je ze severní strany objektu. Obytné místnosti jsou z pøevá�né 
èásti orientovány na jih. Budova má obdélníkový pùdorys o rozmìrech 13,1x8,35m. 
Dùm je dispoziènì øe�en tak, aby do�lo k oddìlení spoleèenské zóny (1.NP) od 

zóny klidové (2.NP). Hlavní vstup je orientován na severní stranu. Zádveøí je dostateènì 

prostorné pro odlo�ení obuvi, obleèení èi de�tníkù. Je zde vstup do chodby, která je 
centrální místností 1.NP. Z chodby se dostaneme do obývacího pokoje, pracovny, 
koupelny a na samostatné WC. Dále je na chodbì pravotoèivé schodi�tì, kterým se 
dostaneme do 2.NP.  

 Ve 2.NP se nachází koupelna, �atna, dva dìtské pokoje a lo�nice.  
Støecha je sedlová. 

Pøed samotnou výstavbou je parcela celoplo�nì zatravnìná. Výstavba nijak 
zásadnì neovlivní zmìnu vegetace kolem budoucího objektu. Prostory kolem objektu 
budou dekorativnì doplnìny okrasnými rostlinami. Pozemek bude celý oplocený 

pletivem a bude zasázen �ivý polt. 
Vjezd na pozemek je øe�en ze silnice na severní stranì. Na pozemku bude zøízeno 
parkovací stání z betonové zámkové dla�by. Objekt není navr�en jako pøístupný pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. 
 

3 Kapacity, u�itkové plochy, obestav!né prostory, 
zastav!né plochy, orientace, osv!tlení a oslun!ní 
 

Zastavìná plocha RD: 110 m! 
Obestavìný prostor: 540 m!  
Obytná plocha: 149 m! 
U�itná plocha: 223 m! 
Procento zastavìní: 42% 

Poèet nadzemních podla�í: 2 

 

V�echny obytné místnosti budou mít zaji�tìné denní osvìtlení v souladu s ÈSN 

730580. Navrhovanou výstavbou nedojde ke zhor�ení podmínek proslunìní u okolních 

domù. 
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4 Technické a konstruk�ní �e�ení objektu, jeho 

zd!vodn�ní ve vazb� na u�ití objektu a jeho 

po�adovanou �ivotnost 

 
4.1 Zemní práce 
 

Pøed zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice o tlou��ce cca 20cm. Zemní 
práce budou spoèívat v provedení výkopù rýh pro základové pasy. Výkopy budou 

provádìny strojnì, jen doèistìní základových pasù bude provedeno ruènì. Zemina bude 

uskladnìna na pozemku a následnì pou�ita pro terénní úpravy. 
 

4.2 Základové konstrukce 
 

Základové konstrukce byly dimenzovány pro tøídu zemin R3,  horniny se 

nachází na tøebíèském masívu , t.j. leukokratní �uly, které jsou pøi povrchu navìtrané a� 
zvìtralé, tudí� je lze zaøadit mezi skalní horniny do tø. R3 a pro tabulkovou výpoètovou 

únosnost Rdt = 0,8 MPa. Pøítomnost agresivní vody nebyla zji�tìna. 

Celá stavba je zalo�ena na základových pasech, které probíhají pod ka�dou 
svislou nosnou konstrukcí. Pro vybetonování základù se pou�ije prostý beton C20/25. V 

základových pasech je nutno ponechat prostupy pro kanalizaèní potrubí.  
Podkladní betonová deska v tlou��ce 150mm z betonu C20/25 je vyztu�ena kari sítí 
100/100/6. Tato deska bude tvoøit rovnomìrný podklad pro hydroizolaèní vrstvu. 
 

4.3 Svislé konstrukce 
 

Hlavní svislou nosnou konstrukcí je obvodové zdivo z cihel Porotherm tlou��ky 
445 T PROFI mm na zdící maltu. Vnitøní nosní zdivo v 1NP je navr�eno tlou��ky 300 a 
250 mm. 

Nenosné pøíèky jsou vyzdìny pøíèkovým zdivem porotherm 15 P+D. Jednotlivé druhy 
zdiva jsou ve výkresech oznaèeny legendou a pøíslu�nými �rafami. 
 

4.4 Vodorovné konstrukce 
 

V�echny stropní konstrukce v domì jsou navr�eny ze stropního systému firmy 

Porotherm. Jedná se o keramický strop tlou��ky 250mm. Tento systém je tvoøen 

keramicko-betonovou èástí, která je tvoøena z nosníkù POT a tvarovek MIAKO. Celý 

strop je zmoolitnìný zálivkou z betonu C25/30, která je vyztu�ena kari sítí 150/150/6. 

Na tento strop se budou klást dal�í vrstvy podlah, viz. C.2.13 výpis podlah. Konkrétní 
rozmìry a poèty v�ech prvkù a jejich jednotlivé ulo�ení viz.C.2.4 výkres skladby stropní 
konstrukce. 

Nadveøní a nadokenní pøeklady v nosných stìnách jsou navr�eny z keramických 

pøekladù Porotherm 7, jejich délka se odvíjí ze �íøky otvoru. Støe�ní konstrukce je 
tvoøena krovem a je zateplane, interiérová strana je zaklopena sádrokartonem. Viz C.3.2  
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4.5 Schodi�t� 
 

Schodi�tì, které spojuje 1NP s 2NP, je navr�eno jako døevìné pravotoèívé, 
jednoramenné. Vý�ka stupnì je 172mm a �íøka je 282mm s 18 stupni. 

Schody tvoøí døevìná schodnice na kterou jsou ulo�eny døevìné stupnì.Zábradlí bude 

ve vý�ce 1000 mm. 
 

4.6 V�nce 
 

�elezobetonové vìnce jsou navr�eny z betonu C25/30 a pevnostní tøídy oceli 
B500.V�echny vìnce musí být umístìny ve vý�kové poloze stropní konstrukce, budou 
se betonovat zároveò s nadbetonávkou stropní konstrukce. 
 

4.7 Izolace tepelné a akustické 
 

Tepelné izolace jsou navr�eny v souladu s ÈSN 730540-2. Základy jsou zatepleny 

polystyrenem ISOVER EPS PERIMETR tl. 80 mm Ve skladbì podlahy na zeminì je 
navr�en expandovaný polystyren ISOVER EPS GREY 100 2xTL.120mm. 

Podlahy jsou po obvodu izolovány a dilatovány pásy z tepelné izolace 

ISOVER N/PP. 

Støecha bude zateplena pomocí tepelné izolace z ISOVER UNIROL PROFI, 
budou pou�ity dvì desky, jedna tl.160mm a druhá 60mm. 
Ve skladbì podlah 2NP je pod vrstvou cementového potìru navr�ena akustická 

izolaèní deska minerální vlna ISOVER N. 
 

4.8 Truhlá!ské výrobky 
 

Prahy venkovních dveøí budou souèástí dodávky dveøí. Vnitøní dveøe budou 

osazeny do døevìných oblo�kových zárubní. Specifikace jednotlivých dveøí viz. výpis 

dveøí. C.2.14 

 

4.9 Klempí!ské výrobky 
 

Oplechování parapetù bude provedeno z pozinkovaného plechu tl.0.6mm, hnìdé 

barvy, který je opatøený antikorozním nátìrem. V�echny styky omítky s plechem budou 

tmeleny trvale pru�ným tmelem.  Ve�keré pøesné specifikace pou�itých klempíøských 
výrobkù viz. výpis klempíøských prvkù C.2.15. 

 

 

4.10 Výpln� otvor" 
 

Specifikace v�ech oken a dveøí viz. výpis C.2.1.4 
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4.11 Podlahy 

 
Jednotlivé skladby podlah viz.výpis podlah C.2.13 

 

4.12 Povrchové úpravy 

 
Obklady stìn na WC, v kuchyni a v koupelnì jsou navr�eny jak keramické. Na 

WC a v koupelnì bude obklady proveden po celé vý�ce místnosti. V kuchyni bude 
obklad proveden do vý�ky 600mm nad úrovní pracovní plochy. Barva a typ obkladu 
budou upøesnìny investorem. Obklady a dla�by budou provedeny specializovanou 

firmou. 

Vnitøní omítky budou provedeny pomocí vápenocemetové omítky 
POROTHERM UNIVERSAL na v�ech zdìných plochách v tl. 10mm. Na venkovní 
stìnu je navr�ena tepelnìizolaèní omítka POROTHERM TO v tl. 3mm a 

vápenocementová omítka POROTHERM UNIVERSAL tl.5mm jako finální vrstva bude 
pou�ita fasádní barva  

 

4.13 V�trání 

 
Vìt�ina místností v objektu bude odvìtrávána pøirozeným zpùsobem okny. 

 

4.14 Vodovod 
 

Dùm bude napojen na veøejný vodovod novou vodovodní pøípojkou. Pomocí 
této pøípojky bude zásobován pitnou vodou. Pøípojka vodovodu bude pøivedena na 
stavební pozemek. Vodomìrná sestava bude umístìna v R�-RD. Potrubí je v zemi 
ulo�eno do pískového lo�e. Potrubí bude vedeno prostupy provedenými dle potøeby v 
jednotlivých konstrukcích. 

 

4.15 Kanalizace spla�ková a de�!ová 

 
Pro odvod spla�kové kanalizace bude zøízena kanalizaèní pøípojka, která bude 

napojena na veøejnou jednotnou kanalizaèní sí� vedenou v komunikaci pøed pozemkem. 
De��ová voda bude svedena do akumulaèní nádoby. 
 

4.16 Elektrická energie 

 
Dùm bude napojen na rozvodnou sí� obce. Rozvodná skøíò bude umístìna 

V zádveøí. Z této skøínì budou napojeny jednotlivé svìtelné a 

zásuvkové rozvody. Kabely budou vedeny pod omítkou ve stìnách èi stropech. 
 

4.17 Plynovod 

 
Nová pøípojka plynu bude napojena na stávající plynovod vedoucí v komunikaci 
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pøed pozemkem. Pøípojka bude ukonèena na hranici pozemku v ochranné skøíòce. 
Vnitøní plynovod bude tvoøený ocelovými trubkami spojovaných svaøováním.  

 

 

4.18 Kontroly 

 
Bìhem výstavby objektu budou provedeny minimálnì tyto kontroly: 

- kontrola základové spáry, 
- kontrola celistvosti hydroizolace, 

- kontrola celistvosti tepelné izolace, 
-kontrola rovinnosti a svislosti, 

-kontrola odchylek, 

- kontrola dodr�ení správných technologických postupù. 
 

5 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 

výplní otvor� 
 

V�echny konstrukce byly navr�eny v souladu s ÈSN 730540 tak, aby 
vyhovovaly doporuèeným hodnotám souèinitele prostupu tepla. Objekt je navr�en jako 

nízkoenergetický, tím je brán zøetel na eliminování tepelných mostù. Objekt byl 
obálkovou metodou pomocí energetického �títku zatøídìn do kategorie A-velmi 

úsporná. Prùmìrný souèinitel prostupu tepla je 0,234 W/m!K. Výplnì otvorù mají 
souèinitel prostupu tepla do 1,1 W/m!K. 
 

6 Zp�sob zalo�ení objektu s ohledem na výsledky 

in�enýrsko geologického a hydrogeologického 

pr�zkumu 

 
Výpoètová únosnost Rdt je 0,8 MPa. Celá stavba je zalo�ena na základových 

pasech, které probíhají pod ka�dou svislou nosnou konstrukcí. Pro vybetonování 
základù se pou�ije prostý beton C20/25. V základových pasech je nutno ponechat 
prostupy pro kanalizaèní potrubí. Podkladní betonová deska v tlou��ce 150mm z betonu 
C20/25 bude vyztu�ena kari sítí 100/100/6. 
 

7 Vliv objektu a jeho u�ívání na �ivotní prost!edí a 

!e�ení p!ípadných negativních ú"ink� 

 
Stavba domu nebude naru�ovat svými rozmìry a ani charakterem okolní 

zástavbu a nebude mít nepøíznivý vliv na okolí ani po dokonèení stavby. 
Daný objekt nezasahuje do �ádného ochranného pásma, ani se nenachází 
v chránìném území. Stavba a provoz domu nemají �ádný zvlá�tní negativní vliv na 
�ivotní prostøedí. Provádìní stavby ov�em vyvolá pøechodné zhor�ení �ivotního 
prostøedí v okolí stavby (pra�nost, hluk, doprava, pou�ití stavebního mechanizmu a 
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zneèi�tìní komunikace). Investor v�ak bude dbát na to, aby tyto vlivy pùsobily v co 
nejmen�í míøe. Pøi likvidaci odpadu bude postupováno dle zákona è. 185/2001 Sb. 
Odpad pøi stavební èinnosti bude tøídìn a odvá�en na skládku. Odpad vzniklý pozdìj�ím 
provozem domu bude tøídìn a ukládán do popelnicových nádob nebo kontejnerù na 
tøídìný odpad a jejich svoz bude zaji�tìn obcí. 
 

8 Dopravní �e�ení 
 

Napojení domu na stávající komunikaci bude provedeno zpevnìnou pojízdnou 

plochou z betonové dla�by. Vjezd bude øe�en z ulice, na severní stranì 

pozemku. 

 

9 Ochrana stavby p�ed �kodlivými vlivy vn�j�ího 

prost�edí 

 
Navr�ená hydroizolace proti vlhkosti bude zároveò slou�it jako ochrana proti 
prostupu radonu. Objekt nele�í v poddolovaném území, v území se zvý�enou 
seismickou aktivitou a ani v �ádném ochranném a bezpeènostním pásmu. Agresivní 
podzemní vody se na pozemku nenacházejí. 
 

10 Dodr�ení obecných po�adavk! na výstavbu 
 

Stavební práce budou provádìny odbornou stavební firmou, zpùsobilými 
pracovníky, pøípadnì svépomocí za odborného dohledu a za dodr�ení platných 
pøedpisù,z nich� zásadní jsou tyto: 

ÈSN EN 1997 � Eurokod 7: navrhování geotechnických konstrukcí � 

Èást 1, obecná pravidla; 

ÈSN 73 0802 � Po�ární bezpeènost staveb, Nevýrobní objekty; 
ÈSN 73 0508 � Denní osvìtlení budov; 
ÈSN 73 0532 � Ochrana proti hluku v budovách; 
ÈSN 73 0540 � Tepelná ochrana budov; 
ÈSN P 73 0600 � Ochrana staveb proti vodì. Hydroizolace. Základní 
ustanovení; 
ÈSN 73 1901 � Navrhování støech; 
ÈSN 73 4130 � Schodi�tì a �ikmé rampy; 
ÈSN 73 3610 � Navrhování klempíøských konstrukcí; 
ÈSN EN 13670 � Provádìní betonových konstrukcí; 
ÈSN 73 0601 � Ochrana staveb proti radonu z podlo�í; 
N. vlády è. 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu 
zdraví pøi práci,na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do 
hloubky; 

Vyhl.591/2006 o bezpeènosti práce a technických zaøízení pøi stavebních 
pracích; 
Vyhl.268/2009 Sb. o technických po�adavcích na stavby. 
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